Josef Vaněk: Rodinný dům typu V, Šumperk, Kocourkova 5, 1967
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„Všechno, co je udělané teď, je buď replikou,
anebo variantou něčeho udělaného
poněkud dříve…“
George Kubler

Autor sleduje, jak rodinný dům typu V navržený Josefem
Vaňkem v roce 1966 přerostl v legendární „šumperák“. Na
tomto charakteristickém příkladu se zamýšlí nad otázkou
originality a sériovosti v architektuře a současně nad společenskou situací 60. a 70. let 20. století, kdy bylo obtížné
si najmout architekta a firmu, která by dům postavila,
a víceméně se dalo stavět jen svépomocí.
Na počátku byla prostá fascinace sérií. Těch domů se
postavilo mnoho tisíc. Mění se terén, do kterého jsou
usazeny, proměňují se dokonce i jednotlivé domy, ale tvoří pozoruhodnou sérii. Za všemi se skrývá stejný plán rodinného domu typu V z roku 1966. Ten byl autorem občas
mírně modifikován, při realizaci se přidávaly nepřesnosti,
požadavky úřadů. Mnohé šumperáky se pokusila nakreslit i řada dalších projektantů. Výslednou podobu domu
značně ovlivnily okolnosti, jak byl který stavebník šikovný,
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jak a jaký dokázal obstarat materiál nebo řemeslníka, jaký
měl vkus a nároky. Domy byly upravovány i v následujících desetiletích a původní vzhled si nezachovalo ani těch
pár realizací, které si na prvopočátku šumperský projektant Josef Vaněk pohlídal nebo je dokonce jako vyučený
zedník pomáhal stavět. Nelze se ptát, který z domů je
originál. Aniž to tušil, Josef Vaněk roce 1966 vypustil v do
světa velice úspěšnou partituru.
Výstava využívá archiv více než 600 fotograficky dobře
zmapovaných šumperáků. Není to historická výstava,
s uměleckou nadsázkou je zde rozvíjena možná geneze
šumperáku, tématizovány jsou jeho možné nedostatky
i důvody jeho obliby. Sledujeme, jak výchozí plán pozměnily
dobové politické, správní a ekonomické podmínky, stavební
praxe i představy majitelů. Rozehrává se pozoruhodný příběh: variované téma se postupně vzdaluje jasnosti a ostrosti originálu; s tím, jak se vytrácí plán rodinného domu typu
V, se současně zpřesňuje fenomén šumperák.

Josef Vaněk: Rodinný dům typu V, půdorys I. patra, Rapotín,
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V roce 1983 vyšel v časopise Architektura ČSR článek kritizující návrh „šumperáku“ pro četné nadužívání šikmin. Nechal jsem proto v postprodukci fotografii domu „srovnat“.

Tomáš Pospěch: Ideální šumperák, 2015

Tomáš Pospěch: Šumperák
Retromuseum – Nad schody
29. 8. 2019—19. 1. 2020
Vernisáž 28. srpna v 17.00
Otevírací doba: út–ne, 10.00–17.00
Retromuseum Cheb
pobočka Galerie výtvarného umění v Chebu
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb
T: +420 731 669 912, www.retromuseum.cz
Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
T: +420 354 422 450, info@gavu.cz, www.gavu.cz

Oskava

„…rozrůstá se nám materiál série, kde umělecké dílo není
jedinečné, nýbrž existuje v rozmanitosti příkladů rozprostřených v čase dříve i později, stejně jako vysoko a nízko na
škále kvality“.
George Kubler

Výstavní program GAVU Cheb je podpořen z grantového
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